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ქულა განმარტება 

 
 
 

გამოცდილება 
და უნარი 

2 განმცხადებელს აქვს გამოცდილება იმ საქმიანობაში, რასაც გეგმავს; 
აქვს შესაბამისი უნარები და რესურსები დაფინანსების 
მიზნობრივად გამოყენებისა და საქმიანობის წარმატებით 
წარმართვისთვის. 
 

 
1 

განმცხადებელს არ აქვს გამოცდილება იმ საქმიანობაში, რასაც 
გეგმავს, თუმცა აქვს შესაბამისი უნარები და რესურსები 
დაფინანსების მიზნობრივად გამოყენებისა და საქმიანობის 
წარმართვისთვის. 
 
განმცხადებელს აქვს გამოცდილება იმ საქმიანობაში, რასაც გეგმავს, 
თუმცა მისი უნარებისა და/ან რესურსების არქონის გამო, საეჭვოა 
დაფინანსების მიზნობრივად გამოყენება და საქმიანობის 
წარმატებით წარმართვა. 
 

0 განმცხადებელს არ აქვს გამოცდილება იმ საქმიანობაში, რასაც 
გეგმავს; არ აქვს შესაბამისი უნარები და რესურსები დაფინანსების 
მიზნობრივად გამოყენებისა და საქმიანობის წარმართვისთვის. 
 

 
 

განხორციელე-
ბადობა 

2 განმცხადებელს კარგად აქვს ჩამოყალიბებული და გააზრებული ის 
საქმიანობა, რის განხორციელებასაც აპირებს; იდეა რეალურია, 
მოთხოვნილი ძირითადი საშუალებები საჭიროა და მაღალია 
დაფინანსების მიზნობრივად გამოყენებისა და იდეის წარმატებით 
განხორციელების შესაძლებლობა.  
 

1 განმცხადებელს მეტნაკლებად აქვს  გააზრებული ის საქმიანობა, 
რის განხორციელებასაც აპირებს; იდეა მეტნაკლებად რეალურია, 
მოთხოვნილი ძირითადი საშუალებები მეტნაკლებად საჭიროა და 
შესაძლოა დაფინანსების მიზნობრივად გამოყენება და იდეის 
განხორციელება. 
 

0 არ დგას მოთხოვნილი ქონების შეძენის საჭიროება და/ან იდეა 
არარეალურია და/ან დაბალია დაფინანსების მიზნობრივად 
გამოყენებისა და იდეის განხორციელების შესაძლებლობა. 
 

 
მდგრადობა 

2 არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, საქმიანობა იქნება 
მდგრადი. 
 

1 არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, საქმიანობის 
მდგრადობა შესაძლებელია. 
 

0 არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, საქმიანობის  
მდგრადობას საფრთხე ემუქრება. 
 
 



 
რისკები 

2 განმცხადებელს გააზრებული აქვს ყველა შესაძლო რისკი; იცის 
როგორ მოახდინოს რისკების შემსუბუქება და/ან თავიდან აცილება. 
 

1 განმცხადებელს გააზრებული აქვს შესაძლო რისკები, თუმცა არ აქვს 
ნაფიქრი, როგორ მოახდინოს მათი  შემსუბუქება და/ან თავიდან 
აცილება. 
 

0 განმცხადებელს არ აქვს გააზრებული შესაძლო რისკები. 
შესაბამისად, არ აქვს ნაფიქრი მათ შემსუბუქებასა და/ან თავიდან 
აცილებაზე. 

 
ფინანსური 

ნაწილი 

2 განმცხადებლის მიერ მოყვანილი ფინანსური გათვლები რეალურია 
და სრულყოფილად არის გააზრებული 
 

1 განმცხადებლის მიერ მოყვანილი ფინანსური გათვლები რეალურია, 
თუმცა, სრულყოფილად არ არის გააზრებული 
 

0 განაცხადის ფინანსური ნაწილი არ არის შევსებული და/ან კომისიის 
წევრის შეფასებით, განმცხადებელს არ აქვს  გააზრებული 
საქმიანობის ფინანსური ნაწილი და/ან მის მიერ მოყვანილი 
ფინანსური გათვლები არ არის რეალური 
 

 
მოწყვლადობა 

2 განმცხადებელს აქვს სოციალურად დაუცველის, ან დევნილის ან  
შშმ პირის სტატუსი, და ასევე ყავს 2 ან 2-ზე მეტი არასრულწლოვანი 
შვილი. 
 

1 განმცხადებელს აქვს სოციალურად დაუცველის, ან დევნილის ან  
შშმ პირის სტატუსი, ან ყავს 2 ან 2-ზე მეტი არასრულწლოვანი 
შვილი. 
 

0 განცმხადებელს არ აქვს არც სოციალურად დაუცველის, არც 
დევნილის და არც შშმ პირის სტატუსი და არ ყავს 2 ან 2-ზე მეტი 
არასრულწლოვანი შვილი. 
 

 
მიგრაციის 
ისტორია 

2 განმცხადებელს აქვს მხოლოდ 2 საზღვრის კვეთა (1 გასვლა -1 
შემოსლვა). 
 

1 განმცხადებელს აქვს არაუმეტეს 4 საზღრის კვეთა (2 გასვლა -2 
შემოსვლა). 
 

0 განმცხადებელს აქვს 6 ან მეტი (ხშირი) საზღვრის კვეთა . 
 

 


